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Aan:
Het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10.100
4870 GA Etten-Leur
Betreft: ongevraagd advies 2013-06 (evaluatie proces advies transitie AWBZ)
Etten-Leur, 30 september 2013
Geacht College,
Op 14 augustus 2013 ontving u ons advies 2013-05 betreffende de ontwerpvisie
maatschappelijke ondersteuning “Goed voor elkaar” (transitie AWBZ)
Dit advies kwam tot stand na overleg met de Wmo- en participatieraden van de 6
samenwerkende regiogemeenten.
In haar vergadering van 16 september 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de Wmoadviesraad Etten-Leur het proces geëvalueerd, dat heeft geleid tot dit gemeenschappelijk
advies.
Wij hebben geconstateerd dat vanuit de 6 ambtelijke organisaties het proces om met de
diverse adviesraden tot een gemeenschappelijk gedragen advies te komen onvoldoende is
voorbereid en uitgevoerd. Wij realiseren ons daarbij dat het de eerste keer was, dat op een
dergelijke wijze gezamenlijk advies werd gevraag aan de betreffend adviesraden.
Enkele opmerkingen:
Er werd aan de betrokken vertegenwoordigers een tijdschema in de vakantieperiode
opgelegd dat in geen enkel opzicht rekening hield met een goede terugkoppeling naar de
eigen achterban, die in deze periode van het jaar niet of nauwelijks aanwezig was..
Er was vooraf niet duidelijk of de afgevaardigden van de diverse raden wel of niet met
mandaat aan de totstandkoming van het advies konden meewerken.
Het voorzitterschap en het secretariaat was in één hand (Zorgbelang - Brabant) en als
zodanig ongewenst. Wij pleiten voor een onafhankelijk voorzitterschap en een separaat te
voeren secretariaat.
Er was vooraf niet duidelijk in hoeverre de plaatselijke belangen (“couleur locale”) in een
eindadvies een plaats konden krijgen. Uiteindelijk is hiervoor pas na de nodige aandrangruimte geboden.
De deadline van 15 augustus 2013 (midden in het vakantiereces !) werd dwingend opgelegd
vanwege de “verdere afhandelingstermijnen” in de diverse gemeenteraden. Wat betreft de
gemeente Etten-Leur stond o.a. behandeling geagendeerd in september 2013; nu blijkt
echter dat dit niet het geval is en dus van tijdsdruk geen sprake behoefde te zijn.
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Tenslotte betreuren wij het dat de aandacht voor de specifieke politieke context van onze
gemeente en de belangen van haar doelgroepen in een gemeenschappelijk advies vervaagt
waardoor de besluitvorming door de gemeenteraad, met focus op de plaatselijke situatie,
nauwelijks meer de aandacht kan krijgen, die zij verdient.
Advies:
Het uitbrengen van een gemeenschappelijk advies vereist een specifieke aanpak en
aansturing vanuit de betreffende samenwerkende gemeentelijke organisaties.
Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn:
- een heldere planning; in tijd en omstandigheden (er wordt extra inzet en tijd
gevraagd van vrijwillige bestuurders)
- duidelijke afspraken over mandatering;
- onafhankelijk voorzitterschap en gescheiden secretariaat.
- heldere afstemming over de wijze hoe de plaatselijke situatie en belangen van
betreffende doelgroepen tot hun recht kunnen komen
- heldere besluitvorming over accordering van de eindversie van het advies.
Als Wmo-adviesraad Etten-Leur realiseren wij ons, dat op de ingrijpende terreinen van de
komende transities AWBZ; Jeugdzorg en Participatie door gemeenten wordt gezocht naar
samenwerkingsverbanden.
Onze ervaringen inzake het tot stand komen van het advies visiedocument “Goed voor
Elkaar” zijn helaas, gezien bovenstaande, zeer onbevredigend.
Indien in de toekomst wederom een beroep wordt gedaan op onze adviesraad deel te nemen
aan een traject om te komen tot een regionaal advies, dan zullen wij slechts hieraan
deelnemen als de condities en omstandigheden zoals boven genoemd in voldoende en
ruime mate aanwezig zijn.
Indien dit niet het geval is, dan beperken wij ons tot het uitbrengen van een goed
onderbouwd regulier advies, dat toegesneden is op de plaatselijke situatie van Etten-Leur en
daardoor hopelijk een duidelijke meerwaarde heeft voor de politieke vertegenwoordigers bij
hun besluitvorming.
Wij verzoeken uw College dit aanvullend advies ter kennis te brengen aan de gemeenteraad
en te voegen bij eerder uitgebracht advies 2013-05.
Met belangstelling zien wij uw reactie binnen 6 weken tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Elma Groen
voorzitter
Jan Hupkes
secretaris
Kopie aan : Wmo-raden; Halderberge; Roosendaal; Rucphen; Moerdijk; Participatieraad Zundert en aan
Zorgbelang West Brabant.

